
 

                                                
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З 

 

Зачепилівка 

02.01.2019                                                № 05 

Про організацію харчування учнів 

1-4 класів, учнів пільгового 

контингенту 5-11 класів, дітей 

батьки яких є учасниками АТО, 

дітей переселенців зі Сходу 

України, дітей з особливими 

освітніми потребами та учнів, 

яким згідно із Законом України « 

Про статус і соціальний захист 

громадян», які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи в загальноосвітніх 

навчальних закладах  у 2019 році 

 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення», «Про охорону дитинства» , відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України   від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування 

у навчальних та  дитячих закладах оздоровлення та відпочинку », від 14.04.2000 

№ 656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів 

непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і 

демографічних груп населення», спільних наказів Міністерства охорони 

здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 

242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних 

та оздоровчих закладах», та наказу Міністерства економіки України від 

01.08.2006 № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації 

харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»,  Постанова 

Кабінету Міністрів України   від 18.01.2016 року  № 16 « Про внесення змін до 

Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість»,    

Постанови КМУ від 02.02.2011 року №116 « Про затвердження Порядку 



надання послуг з харчування  дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 

професійно-технічних нвчальних закладах, операції з надання яких 

звільняються від обкладення податком на додану вартість,    відповідно до 

рішення районної ради від 04.12.2018року  № 484-VІІ   «Про  затвердження 

вартості харчування в закладах загальної середньої  освіти  та  закладах 

дошкільної освіти Зачепилівського  району на 2019 рік », з метою забезпечення 

повноцінного раціонального харчування учнів,  запобігання харчових отруєнь 

та виконання санітарно – гігієнічних правил і норм, наказую: 

 

1. Організувати безкоштовне харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів та учнів пільгової категорії 5-11 класів, дітей батьки яких  

є учасниками АТО, дітей із сімей переселенців зі Сходу України,  дітей  з 

особливими освітніми потребами та учнів, яким згідно із Законом України « 

Про статус і соціальний захист громадян», які постраждали внаслідок 

Чорнобильської  катастрофи  відповідно до вимог чинного законодавства. 

2. Встановити вартість безкоштовного гарячого харчування за рахунок коштів 

місцевого бюджету для учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій 5-11 

класів, дітей батьки яких  є учасниками АТО, дітей із сімей переселенців зі 

Сходу України ,  дітей з особливими освітніми потребами  та учнів, яким згідно 

із Законом України « Про статус і соціальний захист громадян», які 

постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи у розмірі 15,00 грн. 

3. Керівникам навчальних закладів Зачепилівського району: 

3.1. Призначити наказом особу, відповідальну за організацію харчування учнів. 

3.2. Дотримуватися виконання натуральних норм харчування та вартості 

харчування.   

                                                                                                      Протягом 2019року   

3.3. Надавати відповідальним за харчування учнів своєчасно затверджені звіти 

про використання  коштів місцевого бюджету 

                                                                                  До 02 числа щомісяця 2019року    

3.4. Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових документів щодо 

організації харчування учнів. 

4. 3.5. Скласти та надати до відділу освіти, молоді та спорту списки  учнів 1-4 

класів, дітей з малозабезпечених сімей 5-11 класів, дітей батьки яких є 

учасниками АТО та дітей із сімей  переселенців зі Сходу України, дітей з 

особливими освітніми потребами та учнів, яким згідно із Законом України « 

Про статус і соціальний захист громадян», які постраждали внаслідок 

Чорнобильської  катастрофи  за особистими заявами батьків, осіб, які їх 

замінюють, на підставі документів про статус дитини та забезпечити їх 

безкоштовним харчуванням. 

                                                                                                      До 10.01.2019 року 

3.6. Тримати в належному стані  харчоблоки та їдальні  навчальних закладів.  
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3.7.Забезпечити додержання вимог санітарного законодавства при організації 

питного режиму та харчування учнів. Посилити протиепідемічну роботу щодо 

попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. 

                                                                                                      Протягом 2019 року  

3.8. Видати накази та надати (копії) до відділу освіти: 

- про організацію харчування учнів закладу; 

- про надання учням пільгових категорій безкоштовного харчування.   



                                                                                                       До 14.01.2019 року 

3.9. Ввести додатково в перелік продуктів харчування томат-пасту згідно 

додатку № 8 Постанови КМУ від 22.11.2004 № 1591 КМУ «Про затвердження 

норм харчування у навчальних та  дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» для дотримання технології приготування  блюд.    

3.10. Проводити роз’яснювальну роботу з учнями та батьками щодо 

необхідності отримання гарячого харчування. Розглядати питання стану 

організації харчування на педрадах та нарадах при директору. 

3.11.   Забезпечити та контролювати прийом документів на харчування  учнів 1-

4 класів та дітей пільгових категорій 5-11 класів дітей батьки яких є учасниками 

АТО, дітей із сімей переселенців зі Сходу України, дітей з особливими 

освітніми потребами  та учнів, яким згідно із Законом України « Про статус і 

соціальний захист громадян», які постраждали внаслідок Чорнобильської  

катастрофи  та ведення відповідної документації.  
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4. Відповідальному за харчування, бухгалтеру відділу освіти Бут Т.Т. 

здійснювати постійний контроль за організацією харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

                                                                                                      Протягом 2019 року 

4.1. Контролювати і аналізувати використання коштів на харчування учнів 1-4 

класів, дітей з малозабезпечених сімей 5-11 класів, дітей батьки яких є 

учасниками АТО, дітей із сімей переселенців зі Сходу України, дітей з 

особливими освітніми потребами та учнів, яким згідно із Законом України « 

Про статус і соціальний захист громадян», які постраждали внаслідок 

Чорнобильської  катастрофи   

                                                                                                      Протягом 2019 року 

5.  Головному бухгалтеру  забезпечити своєчасне перерахування коштів на 

закупівлю продуктів харчування згідно укладених договорів, накладних. 

6. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.             

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                       О. ПЕТРЕНКО 

 
З наказом ознайомлені: 

                 

Новікова Т.П.           ____________           

Завада А.А.               ____________ 

Загребельна Ю.М.    ____________ 

Гусар Н.М.                ____________ 

Птиця І.І.                  ____________                         

.                     

 Бут Т.Т.   ______________                             

     

 


